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พระราชบัญญัติ
กําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการกําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร
จึง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้โ ดยคํ า แนะนํ าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดวิ ท ยฐานะผู้ สํ า เร็ จ
วิชาการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓ ให้ผู้สําเร็จวิชาการทหารจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กองทัพบก โรงเรียนนายเรือ
กองทัพเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กองทัพอากาศ และโรงเรียนแผนที่ กองบัญชาการ
กองทั พ ไทย ตามหลัก สู ต รวิช าการทหารหรื อ หลั กสู ต รที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ วิ ช าการทหารหรือ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ความมั่ นคงของชาติ ที่ สภาการศึ กษาวิ ชาการทหารกํ าหนด ได้ รั บปริ ญญาในสาขาวิ ชาที่ มี การสอนในสถาบั น
การศึกษานั้น
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ปริญญามีสามชั้น คือ
ปริญญาเอก
เรียกว่า
ดุษฎีบัณฑิต
ใช้อักษรย่อ ด.
ปริญญาโท
เรียกว่า
มหาบัณฑิต
ใช้อักษรย่อ ม.
ปริญญาตรี
เรียกว่า
บัณฑิต
ใช้อักษรย่อ บ.
การกํ า หนดให้ ส าขาวิ ช าใดมี ป ริ ญ ญาชั้ น ใด และจะใช้ อั ก ษรย่ อ สํ าหรั บ สาขาวิ ช านั้ น อย่ า งไร
ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
สภาการศึกษาวิชาการทหารอาจกําหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมาย
แสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตร
และอาจกําหนดให้มีครุยประจําตําแหน่งนายกสภาการศึกษาวิชาการทหาร กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหาร
ผู้บริหารหรือคณาจารย์ได้
การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภทและส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหน่ง
และเข็มวิทยฐานะ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ครุยวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหน่ง และเข็มวิทยฐานะ จะใช้ในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอย่างใด
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาการศึกษาวิชาการทหาร”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓ ตรี แห่งพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะ
ผู้สําเร็จวิชาการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓ ตรี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กองทัพบก โรงเรียนนายเรือ กองทัพเรือ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กองทัพอากาศ โรงเรียนแผนที่ กองบัญชาการกองทัพไทย
และโรงเรียนเสนาธิการทหารบก กองทัพบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ และโรงเรียน
เสนาธิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ โดยอนุมัติสภาการศึกษาวิชาการทหาร มีอํานาจให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งเห็นว่าทรงคุณวุฒิและสมควรแก่ปริญญานั้น”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญั ติ
กําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะ
ผู้สําเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔ นอกจากการให้ปริญญาตามมาตรา ๓ และมาตรา ๓ ทวิ สภาการศึกษาวิชาการทหาร
อาจออกข้อบังคับกําหนดให้มีประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรได้
มาตรา ๕ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีสภาขึ้นเรียกว่า “สภาการศึกษา
วิชาการทหาร” มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กํากับมาตรฐานการศึกษาและการวิจยั วิชาการทหาร
(๒) พิจารณาอนุมัติการจัดตั้ง รวม และยุบเลิกสาขาวิชา
(๓) พิจารณาอนุมัติหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา
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(๔) กําหนดมาตรการเพื่อพัฒนาการศึกษาวิชาการทหารให้เจริญยิ่งขึ้น
(๕) กําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจําของ
สถาบันการศึกษาตามมาตรา ๓ และมาตรา ๓ ทวิ
(๖) กําหนดจํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา วาระการดํ า รงตํ า แหน่ง และ
การพ้นจากตําแหน่งของประธานสภาคณาจารย์และกรรมการสภาคณาจารย์ ตลอดจนอํานาจและหน้าที่
การดําเนินงานและการประชุมของสภาคณาจารย์
(๗) กําหนดพื้นความรู้ คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การเข้าเป็นนักเรียนวิชาการทหาร หรือ
ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรตามมาตรา ๓ และมาตรา ๓ ทวิ ระยะเวลาการศึกษา การสอบ และเงื่อนไข
ในการรับปริญญา
(๘) กําหนดหลักเกณฑ์และอนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วมหรือการยกเลิกการสมทบ
การยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูงอื่น
(๙) อนุมัติให้และร่วมให้ ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต
และประกาศนียบัตร ทั้งของสถาบันการศึกษาวิชาการทหาร สถาบันรับเข้าสมทบและที่สถาบันจัดการศึกษา
ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงอื่น
(๑๐) อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์
(๑๑) พิ จ ารณาเสนอเรื่ อ งเพื่ อ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง และถอดถอนกรรมการ
สภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
(๑๒) แต่ ง ตั้ ง และถอดถอนรองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ พิ เ ศษ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
(๑๓) พิจารณาเทียบคุ ณวุ ฒิผู้ สําเร็ จวิ ชาการทหารจากต่างประเทศเพื่อ เข้ ารั บราชการทหาร
หรือเพื่อรับเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาตามมาตรา ๓ และมาตรา ๓ ทวิ
(๑๔) วางระเบี ยบและออกข้ อบั งคั บเพื่ อปฏิ บั ติ การตามพระราชบั ญญั ติ นี้ และอาจมอบให้ สถาบั น
การศึกษาตามมาตรา ๓ และมาตรา ๓ ทวิ เป็นผู้วางระเบียบและออกข้อบังคับสําหรับสถาบันการศึกษานั้น
เป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้
ในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง ให้สภาการศึกษาวิชาการทหารคํานึงถึงมาตรฐานโดยทั่วไป
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการหรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
กําหนดแล้วแต่กรณี
มาตรา ๖ ให้สภาการศึกษาวิชาการทหาร ประกอบด้วย
(๑) นายกสภาการศึกษาวิชาการทหาร ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
(๒) กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารโดยตําแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการ
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สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เสนาธิการทหาร เสนาธิการทหารบก เสนาธิการทหารเรือ เสนาธิการ
ทหารอากาศ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ผู้บัญชาการโรงเรียนแผนที่ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
และผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
(๓) กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนเก้าคน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งมิได้เป็นนายทหารประจําการและต้องเป็นพลเรือน
อย่างน้อยหกคน โดยคําแนะนําของสภาการศึกษาวิชาการทหาร
ในกรณี ที่มีรั ฐมนตรี ช่ว ยว่าการกระทรวงกลาโหม ให้รัฐ มนตรีช่ ว ยว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็นกรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารและอุปนายกสภาการศึกษาวิชาการทหาร
ในกรณีที่ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นอุปนายก
สภาการศึกษาวิชาการทหาร
ให้มีเลขาธิการหนึ่งคน แต่งตั้งและถอดถอนโดยนายกสภาการศึกษาวิชาการทหารตามมติของ
สภาการศึกษาวิชาการทหาร
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาการศึกษาวิชาการทหาร”
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖ ตรี แห่งพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะ
ผู้สําเร็จวิชาการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
“มาตรา ๖ ตรี กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหาร
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) สภาการศึกษาวิชาการทหารมีมติให้ถอดถอน เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิ
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
การพ้นจากตําแหน่งตาม (๓) ต้องมีคะแนนเสียงลงมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการ
เท่าที่มีอยู่

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๘

ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด
และยังมิได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่างลง
ให้ ส ภาการศึ ก ษาวิ ช าการทหารประกอบด้ ว ยกรรมการสภาการศึ ก ษาวิ ช าการทหารเท่ า ที่ มี อ ยู่ ทั้ ง นี้
ต้ อ งดํ า เนิ น การสรรหาเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง กรรมการสภาการศึ ก ษาวิ ช าการทหารผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งนั้นว่างลง
ในกรณีที่กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ
และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
แต่งตั้งอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่า
เก้าสิบวันจะไม่ดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้
ในกรณีที่กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งกรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการ
สภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีกรรมการ
สภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิใหม่”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗
มาตรา ๘ ให้เ พิ่มความต่ อ ไปนี้เ ป็นมาตรา ๑๐/๑ มาตรา ๑๐/๒ มาตรา ๑๐/๓ และ
มาตรา ๑๐/๔ แห่งพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
“มาตรา ๑๐/๑ คณาจารย์ประจําของสถาบันการศึกษาตามมาตรา ๓ และมาตรา ๓ ทวิ
มีตําแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
(๑) ศาสตราจารย์
(๒) รองศาสตราจารย์
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(๔) อาจารย์
ศาสตราจารย์นั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา
วิชาการทหาร
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ ง และถอดถอนคณาจารย์ ป ระจํ า ตามวรรคหนึ่ ง
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาการศึกษาวิชาการทหาร และสอดคล้องกับมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด
มาตรา ๑๐/๒ ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งโดยคําแนะนํา
ของสภาการศึกษาวิชาการทหาร จากผู้ที่มิได้เป็นคณาจารย์ประจําของสถาบันการศึกษาตามมาตรา ๓
และมาตรา ๓ ทวิ
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ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และความชํานาญเป็นพิเศษ และพ้นจากตําแหน่งไป
โดยไม่ มี ค วามผิ ด สภาการศึ ก ษาวิ ช าการทหารอาจแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ ในสาขา
ที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษและศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาการศึกษาวิชาการทหาร
มาตรา ๑๐/๓ สภาการศึกษาวิชาการทหารอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็น
คณาจารย์ประจําของสถาบันการศึกษาตามมาตรา ๓ และมาตรา ๓ ทวิ เป็นรองศาสตราจารย์พิเศษ
และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้ โดยคําแนะนําของผู้บัญชาการของสถาบันการศึกษานั้น
ผู้บัญชาการของสถาบันการศึกษาตามมาตรา ๓ และมาตรา ๓ ทวิ อาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติ
เหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจําของสถาบันการศึกษาแห่งนั้นเป็นอาจารย์พิเศษได้
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ ง และถอดถอนรองศาสตราจารย์ พิ เ ศษ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ และอาจารย์ พิ เ ศษตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของ
สภาการศึกษาวิชาการทหาร
มาตรา ๑๐/๔ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ พิ เ ศษ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ และผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พิ เ ศษ
มีสิทธิใช้ตําแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นคํานําหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป
การใช้คํานําหน้านามตามวรรคหนึ่งให้ใช้อักษรย่อ ดังต่อไปนี้
ศาสตราจารย์
ใช้อักษรย่อ
ศ.
ศ. (พิเศษ)
ศาสตราจารย์พิเศษ
ใช้อักษรย่อ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ใช้อักษรย่อ
ศ. (เกียรติคุณ)
รองศาสตราจารย์
ใช้อักษรย่อ
รศ.
รองศาสตราจารย์พิเศษ
ใช้อักษรย่อ
รศ. (พิเศษ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ใช้อักษรย่อ
ผศ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
ใช้อักษรย่อ
ผศ. (พิเศษ)”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิ กความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญั ติกํ าหนดวิท ยฐานะผู้สําเร็ จ
วิชาการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๑ ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหน่ง เข็มวิทยฐานะ ปริญญา อักษรย่อปริญญา
ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต หรื อ ประกาศนี ย บั ต รตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ หรือแสดงด้วยประการใดเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้ ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
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มาตรา ๑๐ ให้ น ายกสภาการศึ ก ษาวิ ช าการทหาร อุ ป นายกสภาการศึ ก ษาวิ ช าการทหาร
กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหาร และเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหารตามพระราชบัญญัติ
กําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่นายกสภาการศึกษาวิชาการทหาร อุปนายกสภาการศึกษาวิชาการทหาร กรรมการ
สภาการศึกษาวิชาการทหาร และเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหารต่อไป จนกว่าจะมีสภาการศึกษา
วิชาการทหารตามพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๑ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ พิ เ ศษ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ และผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พิ เ ศษ
ตามพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นผู้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ พิ เ ศษ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ และผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พิ เ ศษ
ตามพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภาการศึกษาวิชาการทหารตามพระราชบัญญัติกําหนด
วิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้กําหนด
มาตรา ๑๒ ให้ออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติกําหนด
วิท ยฐานะผู้ สําเร็ จวิ ช าการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่ งแก้ไ ขเพิ่ มเติม โดยพระราชบั ญ ญัติ นี้ ให้แ ล้ว เสร็ จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่างที่ยังมิได้ออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้นําระเบียบ ข้อบังคับ
หรือประกาศของกระทรวงกลาโหมที่ใช้อยู่ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติ
กําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีปัญหาในการดําเนินการตามวรรคสอง ให้สภาการศึกษาวิชาการทหารตามพระราชบัญญัติ
กําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจ
วินิจฉัยชี้ขาด
มาตรา ๑๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สถาบันการศึกษาวิชาการทหารของ
กระทรวงกลาโหมเป็ นสถาบั นการศึ กษาที่ ผลิ ตกํ าลั งพลตามความต้ องการของเหล่ าทั พ แต่ ปั จจุ บั นสถาบั น
การศึ กษาวิ ชาการทหารจัดการเรียนการสอนได้เพียงระดับปริ ญญาโท ซึ่งไม่สอดคล้ องกับความจํ าเป็นต่อ
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกองทัพให้มีความรู้ความสามารถทันกับความเปลี่ยนแปลง และเพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของประเทศที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก สมควรกําหนดให้สถาบันการศึกษา
วิ ช าการทหารมี อํ า นาจทํ า การสอนได้ ถึ ง ระดั บ ปริ ญ ญาเอก มี อํ า นาจให้ ป ระกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง
และประกาศนียบัตรบัณ ฑิตแก่นักเรียนวิชาการทหาร รวมถึงปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของ
สภาการศึกษาวิชาการทหารให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

